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Obsah

• Riešenie definované pripraveným Zákonom o 
eGovernmente – ústredný portál

• Pripojenie samosprávy na ústredný portál cez 
nezávisle riešenie



Otázky

• Čo môže využiť samospráva na ústrednom 
portáli?

• Aké sú možnosti prepojenie samosprávy na 
ústredný portál? 

• Aké povinnosti má samospráva?

• Kto to bude robiť? Kto nám s tým pomôže?



Riešenie definovane zákonom

• Ústredný portál – www.slovensko.sk

▫ Obsah – životné situácie, agendy

▫ Elektronické služby - eSlužby

▫ Tlačivá

▫ Inštitúcie – aj samosprávy

▫ Slovník

▫ iné



Možnosti samosprávy

• Do platnosti zákona – možnosti využitia služieb 
ústredného portálu:

▫ Všeobecné podanie – služby všeobecnej agendy

▫ Elektronické služby samospráv



Všeobecné podanie

• Podanie, ktoré je neanonymné a podpisované 
elektronickým podpisom. 

• Vyplnenie formulára, ktoré podávajúci odošle 
zvolenej povinnej osobe - samospráve.

• Povinná osoba musí tento typ služby poskytovať.
• Podávajúci može podpísať podanie a jeho vybrané 

prílohy vo formáte PDF zaručeným elektronickým 
podpisom. 

• Iba pre také podania, ktoré nemajú svoju formu a 
náležitosti popísané právnymi normami.

• Preto nie je možné podávať napríklad daňové 
priznania, colné deklarácie a podobne.



Elektronické služby samospráv
• Elektronické služby samospráv predstavujú súbor elektronicky 

poskytovaných služieb vybranými samosprávami SR prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy. 

• Petržalka.sk:
▫ Sťažnosť alebo podnet podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010
▫ Daň za nevýherné hracie prístroje
▫ Daň za predajné automaty
▫ Daň za užívanie verejného priestranstva
▫ Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
▫ Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických 

podujatí
▫ Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
▫ Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre fyzickú osobu
▫ Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre právnickú osobu
▫ Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre držiteľa ZŤP
▫ Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre pre osobu žijúcu v spoločnej 

domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP
▫ Povolenie užívanie a zabratie verejného priestranstva – zeleň



Povinnosti a príležitosti samosprávy

• Začína platnosťou zákona o eGov,

• 3 roky prechodné obdobie na rozhodnutia a 
vymenované agendy (výluka ak napr. nie je 
prístup na internet):

▫ Povinná elektronická schránka v ÚPVS

▫ Povinné nahlásenie údajov o inštitúcii 

▫ Virtuálny priestor inštitúcie

▫ Odosielanie rozhodnutí

▫ Hromadné oznamy

▫ Verejná centrálna nástenka (úradná tabuľa)



Elektronická schránka

• Miesto elektronického doručovania

• El. schránka = El. podateľňa inštitúcie

▫ Samospráva nemusí mať vlastnú podateľňu 
(Zákon o ZEP)

▫ Vydávanie dokladov o prijatí

• Uložením do schránky sa považuje za doručené

• Povinnosť prebrať podanie každý deň



Nahlásenie údajov o inštitúcii

• Povinné nahlásenie (cez formulár),

• Samospráva bude musieť pravidelne spravovať a 
upravovať informácie a dáta o svojich agendách



Virtuálny priestor inštitúcie

• Možnosť realizovať svoju agendu elektronicky 
a komunikovať s občanmi (menšie obce). 

▫ Štruktúrovanú schránku na prijímanie podaní 
a odosielanie odpovedí,

▫ Integráciu na Centrálnu elektronickú podateľňu za 
účelom overovania podpisov na prijatých 
podaniach,

▫ Integráciu na ostatné spoločné moduly ÚPVS pre 
potreby vybavovanie elektronickej agendy



Odosielanie rozhodnutí samosprávy

• Prvé 3. roky môžu byť aj neštruktúrované

▫ v tvare PDF (napríklad uložené z MS Word)

▫ podpísané elektronickým podpisom,

• Ako odpoveď na podanie,

• Ako výzva z iniciatívy samosprávy



Hromadné oznamy

• Oznamy do určených elektornických schranok,

• V prípade oznamu konkretym FO/ zástupcom 
PO – v marketignu pomenované direct e-mail



Verejná centrálna nástenka

• Úradná tabuľa,

• Verejné oznamy samosprávy,

• Doručovanie oznamov neznámym adresátom,

• Elektronicke uradne dokumenty neznamym 
adresatom 



Podporné riešenie 
• Prepojenie na ústredný portál cez 

sprostredkovateľa – vlastný IS, zdieľaný IS -
nezávislý portál, aplikácia pre smart zariadenia 
(mobil, tablet, PC, kiosk),

• Sprava informácii a dát,

• Nastavovanie komunikácie na ústrednom portáli 
pre samosprávu,

• Správa elektronickej komunikácie,

• Nastavenie integračných rozhraní, identity, jej 
zastupiteľnosti,



Podporné riešenie 2

• Správa a audit povinnosti zo zákona,

• Zabránenie hroziacim sankciám zo Zákone o 
eGov,

• Zdieľanie skúsenosti samospráv,

• Partnerstva samospráv pri informatických 
aktivitách,

• Spoločné projekty samospráv.

• Konzultácie pri pripájaní na ústredný portál,

• Nemusí byť nevyhnutná znalosť detailov a 
všetkých povinností.



Know how

• Nezávislosť od veľkých riešení,

• 5 ročné skúsenosti na Ústrednom portáli –v 
projektovom tíme,

• Skúsenosti so samosprávou na zastupiteľskej a 
administratívnej úrovni,

• Záujem prevádzkovateľa Ústredného portálu na 
spolupráci s pripájaním samospráv



Kontakt

• Mgr. Rastislav Pavlík

• konzultant

• rastislav@pavlik.sk

• +421 908 706 802

mailto:rastislav@pavlik.sk


Otázka na záver 

Kto vyhraje tento rok Stanley Cup?



Ďakujem za pozornosť. Na zdravie.


